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SMLOUVA O PCS" \T ''J"7 DZ>7^CE
uzavřená na základě dohody smluvních síran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 

stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb._. občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů {dále jen „občanský zákoník")

FV02764.0Q19

Či. 1
Smluvní strany

Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana 
(dále jen “Kraj”)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava

číslo účtu: 4050005211/6800 
variabilní symbol: 27640019

a

Rodinné centrum Krteček z.s.
adresa / se sídlem: Palackého 1736/1,39301 Pelhřimov 
IČO: 69103909
zastoupen: Bc. Zuzana Havlová, předseda 
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG 
číslo účtu: 3300000428/7940

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen 
„dotace") na realizaci projektu Bezpečnost a čistota, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí 
dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt").

Či. 3
Závaznost návrhu

1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů 
od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.

2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Cl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto 
termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci 
nevznikne.

Či. 4
Závazek Příjemce

1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude 
projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy 
a podmínkami této smlouvy.
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2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, 
že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou 
(udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy.

ČI. 5
Dotace

1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun 
českých).

2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) Celkové náklady projektu (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace 

a vlastním podílem Příjemce.
b) Vlastní podíl Příjemce jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky 

Příjemce.

Celkové náklady projektu 22 450 Kč
Výše dotace v Kč 20 000 Kč
Výše dotace v % 89,09 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v % 10,91 % z celkových nákladů na

projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč 2 450 Kč

3) Výše dotace uvedená v Či. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové 
náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, 
uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné 
celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce 
v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude 
vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě 
k předkládání projektů (tj. 10 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně 
snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů {zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5) Souběh dotace z několika programů fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na 
realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných 
poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě
nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

ČI. 6
Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Případné nevyužité 
prostředky budou vráceny nejpozději do 20. 10. 2020 na účet Kraje č. 4050005211/6800, včetně 
uvedení variabilního symbolu dle této smlouvy. Příjemce bude o této platbě písemně informovat 
kontaktní osobu uvedenou v čl. 13 odst. 3 této smlouvy.
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ČI, 7
Podmínky použití dotace

1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve 
ode dne 1.1. 2020, nejpozději však do 30, 3. 2020. Pouze v tomto období mohou vznikat 
uznatelné náklady na realizaci projektu.

2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy mzumi úhrada celkových 'áksadů souvisejících 
s realizací projektu, které nejsou routo snlcwou označes”, ^kc 'švlády neuznatelné.
Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty 
v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v ČI. 7 odst. 1 této smlouvy.

3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou 

uvedenou v ČI. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím 
a státním fondům

b) alkohol a tabákové výrobky,
c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
d) úhrada úvěrů a půjček,
e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
f) náklady na publicitu,
g) dotace a dary,
h) náklady na pohoštění,
i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti,

bankovní poplatky,...).

4) Uznatelné náklady projektu jsou:
a) nákup materiálu (pro aktivity projektu - výtvarné potřeby, papír, lepidla, barvy, 

keramická hlína atd.),
b) nájemné (za prostory, ve kterých je projekt realizován),
c) mzdy, platy zaměstnanců v pracovním poměru vč. povinného pojistného placeného 

zaměstnavatelem, ostatní osobní výdaje (dohoda o provedení práce, dohoda
d) o pracovní činnosti) vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
e) nákup ostatních služeb (lektorné),
f) drobný hmotný dlouhodobý majetek.

5) V případě, že dojde k rozporu mezi Či. 7 odst. 3 této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, 
použijí se přednostně ustanovení ČI. 7 odst 3 této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému 
rozporu mezi ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, případně nebudou některé náklady 
uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.

6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle ČI. 7 odst. 3 a odst. 4 této smlouvy 
vychází z definic jednotlivých položek doihového třídění rozpočtové skladby uvedených 
ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 5b., o rozpočtové skladbě.

Či, 8
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního 

řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
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c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zajrc. zákonem č. 563/1391 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „zákon o účetnictví), a zajistil řádné 
a oddělené sledování celkových nákladů na projekt ínapř. analytickým účtem, 
účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede 
účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb„, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby 
příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 
§ 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich 
trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidencí sledovány odděleně 
ve vztahu k projektu (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k 
projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení prvotních účetních 
dokladů prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajová pokladní doklady, 
paragony, účtenky apod.) uvedením „spolufinancováno z Fondu Vysočiny 
ID FV02764.0019",

d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, 
(vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady 
touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez 
daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH") v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. 
Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na 
vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, 
která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti 
ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v ČI. 
7 odst.1 této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet 
příslušeného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro 
účely daňových záloh,

e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního 
účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými pokladními doklady,

f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor
je umístěn na v materiálech u příslušného programu, a to
nej později do 20. 10. 2020. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity,
- kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
- kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů 

projektu dle ČI. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod."
g) umožnit kontrolu v souladu s ČI. 9 této smlouvy,
h) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle ČI. 9 odst. 2 této smlouvy, archívovat 

následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
- originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, 

výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
- prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,

i) zajistit publicitu v souladu s ČI. 10 této smlouvy,
j) zajistit udržitelnost projektu v souladu s ČI. 11 této smlouvy,
k) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde 

do doby uplynutí doby udržitelnosti dle ČI. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce 
s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode 
dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.
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Kemfroia
-j) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smteuvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola").

2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po 
dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna 
poslední z povinnosti stanovených ČI. 8 písm. a) - písm. f) a písm. i) - písm. k) této smlouvy.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle ČI. 9 této 
smlouvy.

ČI. 10
Publicita

-n Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, 
že projekt byl podpořen Krajem.

2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
' - vylepit samolepku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina", kterou obdrží

Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3 této smlouvy nebo umístit
tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina" v grafickém provedení a dle 
manuálu, který je ke stažení na _

- umístit logo Kraje na - pozvánkách, plakátech, programech, vstupenkách 
souvisejících s projektem,
umístit aktivní odkaz na internetových stránkách mateřského
nebo rodinného centra,

- v případě, že je akce prezentována na sociálních sítích (např. Facebook), 
propagace Kraje Vysočina na stránce (profilu) formou umístění aktivního odkazu 
nebo adresy (např. www.facebook.com/vysocinakraj).

3) Publicita dle ČI. 10 odst. 2 bude probíhat nejméně po dobu konání projektu, a dále v době 
' udržitelnosti stanovené v ČI. 11.

4) „Logotyp Kraje Vysočina" je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona 
5. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, 
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), 
ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto 
smlouvou použít.

ČI. 11
Udržitelnost projektu

příjemce je povinen nakládat po dobu tří tet ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým 
majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s 

éčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích 
osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce 
neSm'í majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy 
převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým
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zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek čí jeho část podpořenou z dotace prodat,
pronajmout či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

ČI. 12
Důsledky porušení povinností Příjemce

1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle 
ustanovení tohoto zákona.

2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni 
rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními 
stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Či. 13
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) spins Kraj.

3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou 
součinnost dle této smlouvy je Jakub Kumpa, tel: 564 602 820 email: kumpa.j@kr- 
vysocina.cz

4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny ČI. 1 a ČI. 13 odst. 3 
této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v ČI. 1 této smlouvy je 
oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. 
Změnu ČI. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto 
změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem 
mění jeho zaměření, není možné povolit.

5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou 
stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.

7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé 
pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.

8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

g) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
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10) O poskytnuti dotace dle této smlouvy rozhodla Rada w -
usnesením c. 0836/15/2020/RK. y a Hada KraJe Vysočina dne 5.

V.............. .............. dne .4:9.1$
V Jihlavě dne ..........

1 Rodinné centrum
KRTEČEK z. s.

...........Ralackéha1736. .383.0.1 .Pelhřimov
Bc. Zuzana Havlovi.-' ^03309. 

předseda Mg n Pavel Franěk 
náměstek hejtmana

5. 2020
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CczpsUvU r

ICO y., nypjr

: Přesný název: Ft,or m r.. í . ' - ..o

j Právní forma: Právnická osoba - nestátní nezisko 
organizace

í Ulice, čp: Palackého 1736/1

i Obec: Pelhřimov

i PSČ: JM J <

I Sídlo posty: Pelhřimov

í Název banky: Waldviertler Sparkasse Bank AG

; Číslo účtu: JTClOf®042B/?54P

j JjfyJ- B:

i Jméno: '~T řT-" "?1;

Poje ' - Havlová

r1 'f>í C 1 předseda
:

ICO

rr.-ř, Jana i
- ! i' r ! Jirků :

~ ( 5 'l jednatel i



í Statutární zástupce žadatele
i V případě, My pto pmvtii Úkor)
I pomni žádost*}*1 mme vim mod, 
i itvedmu se všechny tyto osoby

I Žádost zpracoval (kontaktní 
j osoba projektu)

. Plul:

j Jméno: Lenka

j Příjmení: Havlíková
! Funkce: jednatel

J Jméno: . '

! Příjmení: Havlova

( Email1 havlova. zuzana@emafi,.
í TeL 777216338

j (ndentifíkačni úcla|e 
| zřizovatele (vypřní jen žadatel, 
j pokud je příspěvkovou 
I organizací zřizovanou obci)

Přesný, název:

IČO'

Mázev banky: 

Číslo učtu:

1. Lokalizace projektu
Uvoďte v jaké oba bodů projaxt 
roateovan (název obce meim 
okmmj, v případě, že točte
realizace pmjekio pmpmaf m 
marní v/ce obci, tab je vvpisio^ 
rmfm v případě dopadu na veisi 
území tcvedíe vyšší Bdmmisíroímv 
jednotku (mpř, obvod Čtete oktm, 
cely krm)

jRC tertečefť provozuje celoroční zázemí a podporu 
jrodióij/Ti n malení dětmi v cením Pelhřimova (okres 
Pelhřimov). Zázemf je využíváno pro krátkodobou peč) 
p děti, aktivity am radíce, dělí i mezigenerační setkání. 
íVzhtectem fc potitebá rozšiřovat aktivity úroveň stužeb a 
jnabidoout využiti také pro starší děti centrum ad února 
[2020 změnilo adresu svého působeni. Přestěhovalo se 
jpřírno na Masarykovo náměstí 30. do budovy České 
Jsppřiteiiw Tylo bezbariérové prostory' v přízemí budovy 
isou oproti původním větší, kvalitně udržované, 
prosvětleně (včetně střešních světlíků} a s důstojným 
(sociálním zařízením, lote nové zázemí rodiny se mést# 
:)t cizí návštěvníci) veM uvrtali. Vyžaduje ovšem 
Irozpečnost a udržování čistoty r?a větší pfošte Prostory 
pojí celkem tři místnosti řpúvodíil melt jednu), což 
umožňuje rozšířit aktivity i cílovou skupinu dští o ty 
IslarSí (tedy nejen píedskoláky.aie i školáky). RC 
{Krteček je místem, kde mohou rodiče nakrmit, nakopl či 
brebaM malé elitě, setkávat se zde, vyměňovat sí své 
jzkušeriosti i starosti. Pořádá pohybové, zábavné i 
ýztíélavaa aktivity Rodina : - • m 
'bezstarostně pobyl nebo se vzdětavai na pořádaných
jZko.ro c-.c >ro. ' i - " ,-m zimj r-a,,,
.podporuje zkvalitňování rodinných vztahů, posilování 
jrorfičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a 
jzciravý životni styl. Působí preventivně jjroti izolací 
irocíieu pečující' o malé dětí, proti negatívnim Jevům v 
jrodině, pomáhá při statfroání rodinného a pracovního 
života. Děti se v RC Krteček učí sociálnímu chovaní. 
(Starší déli naopak vedeme k jinému trávení volného 
ičasu než virtuálně u mobilů, tableta, počítači!.
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4. Cílové skupiny projektu
Popište komu realizace projektu 
pomůže; jaký to bude mít pro ně 

; konkrétní přínos, jak to zlepši 
jejich podmínky atp.

Fi,-' .’Pí - : i t i • = I
Zkvalitnit prostředí a služby rodinného centra.
li} Bezpečnost - nákupem 2 ks hasičských přistioju,
jkteré jsou k provozu centra a bezpečností nezbytně
'{prostora tyty před nastěhováním centra zcete prázdné 
jbear jakéhokoliv vybavení. Typ hasičského přístroje a
jejich umístěni bylo odsouhlaseno orltiorotky, hašteř 
2í Ctetote ■■■ nakup čističe koberce 
jbebíivá pronajímaná plouhá prostor IRC Kirteteelc ňm 
446,bií metrů čtverečních. ba podlaze je vrte všude? 
zátěžový koberec «jehož maximální čistoty vzhledem 
#í íwgíenl dětí (a to > hátoíaí) obceoio dbal 
Cl tčarsfzlařskě h výtvarné potřeby

projekt výrazné napomůže zlepšit poilmínlty pto provoz 
tohoto jediného zazeni! pro rodiče s malými dětmi v 
perskii Pelhřimova. které výrazně přispívá k 

rpfocfiiífíýrn podmínkám dsmUydrmmUf’ ve roěsíé 
)sky projektu budou raocí dáte probíhá* v prostorách 
íC tertefteic vzdělávaní přednášky a semináře pro 

iíomůe. tvořsvŘ dílničky pra rodiny s dětmi, 
biezlqurífífačn; setkávám a ciaic v ciustcfiycí; 
lapsfprácřpteteféjíi rodiny Zasípíte*
|1} nákup 2 ks riaambo přístroje PG&UEí: žra IS3S f?x
OZi;! . ;

í2i nákup vysavače Karcher Puzzi 10/1 Extraktor 
Profesionální vysavač na koberce (16 564,-), kterým 
bychom mohly koberec pravidelně udržovat a čistit. 
Drostor využívá 80-100 rodin/měsíčně, a to na různé 
aktivity, cvičení, hraní, tvoření, přednášky a především 
v kuchyňské části také ke konzumaci dětí. Dbáme na 
..čistotu a hygienu prostředí, ve kterém se pohybují í 
íbaiolata, nemůžeme si však dovolit pravidelně měnit 
podlahovou krytinu, zároveň je pro nás komplikované a 
náfdadne si na každé pravidelní Čištění vysavač 
zapůjčit. Profesionální čistič koberců má také výhodu 
irychíého parního čistění, tedy schnuti, kdy se nemusí 
na použití čekat, několik dní, ale koberec vyschne přes
U !OC.

3} základní kancelářské a výtvarné potřeby pro 
fungování centra Í8926.-Í ..

(izace projektu umožni trávit rodinám s dětmi 
;jrodičům, prarodičům i ciatelm příslušníkům rodiny s 
jciišimsj čas 3í už wAmxmsmjm,. wŇwtymými či 
{vzdělávacími aktivitami v důstojném prostředí - ledy 
bezpečném a čistém. Zajistí základní bezpečnostní 
poiroby provozu rodinného centra (vybavení basteskynu 
přístroji), díky možnosti pravidelného čistění vlastním 
jirolůmonMmm crnimm koberců zapslí důležitou čistotu 
já hygienu pro všechny pravidelné návštěvníky * 
Návštěvníky aha. umožní nakup základního 
jkancelářského vybavení pro provoz a výtvarného 
.Vybavení pro tvořeni s dětmi, klem je pravidelnou a 
isamozřejniou součásti náplně pro rodiny s dětmi, ‘dera 
jrozvíjí jejich kreativitu, dovedností. zručnost,

, soustředěnost. fantazii, moionku. .................. ...
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S. Plátcevství DPH u žadatele teakftžkujte vhodnou variantu)
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( . . : ' ■ ■ . "■ ' • ■' ' ........... .. í*. hodnoty

j žadatel je oíátcem DPH a u zdanitelných plnění píýatýeh v sauvisfosCi s 
■ financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty

zatíR'"1 '-sní plátcem DPH

Kč I 100,00 ' %



Žadatel prohlašuje, že:

in fra struKtury),
b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel 
není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele a účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní 
období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)
Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský mk) od do.

12. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladu, které k žádostí přikládáte a očíslujte
je)
1) elektronicky podepsaný výpis z veřejného rejstříku
2) doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb„

RODINNÉ CENTRUM

PmimMětm tra*, m$ m 
tůtsmmmm

dne 28.3.2020y Pelhřimově

Poznámka pro žadatele r
Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádostí.

jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádostí požadované v bo< 
Výzvy k předkládání projektů

- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů

je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádostí připravena k podání dle 
podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládáni projektů

- žádost je podepséna všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro 
platnost právního jednání


